
 

 

 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ……
 

Α) Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

Ο _ _ _ _ _ _ Ἡ οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε….(ἀ

Ι _ _ _ _ ∆ίδαξε στό Χριστό τήν τέχνη τῆς ξυλουργικ

Κ _ _ _ _ Ἡ Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖται ἀπό την Παλαιά καί τήν ……… ∆ιαθήκη. 

Ο _ _ _ _ «Εἰς τό ……………… τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί το

Γ _ _ _ _ _ Τόν πατέρα καί τή µητέρα µαζί τούς λέµε…… 

Ε _ _ _ _ _ _ Τή δίνει ἡ Ἐκκλησία στήν οἰκογένεια. 

Ν _ _ _ _ _ _ Χωριό πού µεγάλωσε ὁ Χριστός. 

Ε _ _ _ _ _ Ἡ Πέµπτη ………λέει: «Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου». 

Ι _ _ _ _ Ὁ χῶρος πού κατοικεῖ ἡ οἰκογένεια (ἀντίστροφα). 

Α _ _ _ _ Ζητοῦν οἱ γονεῖς ἀπό τά παιδιά. 
 

Β) Χρησιµοποιῶντας τίς παρακάτω λέξεις, φτιάξτε µία πρόταση. 
Πατέρα, προκόψεις, τόν, σου, νά, στή, τιµᾶς, καί, γιά, ζωή, νά, τή, καί, σου, 

µητέρα, τους, σου, εὐχή, γιά, τήν, ἔχεις, νά. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 

Καλή και ευλογηµένη χρονιά 
παιδιά! 

 

…… 

ς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.  

ἀντίστροφα).  

ς ξυλουργικῆς.  

πό την Παλαιά καί τήν ……… ∆ιαθήκη.  

καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος».  

_ _ _ _ _ Τόν πατέρα καί τή µητέρα µαζί τούς λέµε……  

κογένεια.  

Χριστός.  

«Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου».  

ντίστροφα).  

πό τά παιδιά.  

ε µία πρόταση.  
ς, καί, γιά, ζωή, νά, τή, καί, σου, 

χεις, νά.  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Καλή και ευλογηµένη χρονιά  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 
 
 
 
 
 

www.inagiounikolaoutouneou
 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ (Α΄) • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2011 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΥΠΟ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ

Πειθαρχικοί στό Νόµο, παιδιά, γιά 

Ἰωσήφ ξεκίνησαν τό ταξίδι τους πρός τά 

Πάσχα. Αὐτή τή φορά, ὅµως, τούς 

Ἰησοῦς, ὑποτασσόµενος στίς διαταγές το

Νόµου. Μέ διάθεση προσκυνηµατική καί µέ 

µεγάλη εὐσέβεια, ἔφτασαν στά 

καί κατευθύνθηκαν πρός τό Ναό. 

ἔµειναν προσευχόµενοι κατά τή γιορτή! 

Ὅταν συµπλήρωσαν τίς ἡ
παραµονῆς τους ἐκεῖ, ἀποφάσισαν νά 

ἐπιστρέψουν στήν πατρίδα τους. 

λοιπόν, εἰδοποιήθηκαν ὅλοι οἱ προσκυνητές 

ἀπό τή Ναζαρέτ, πῆραν τόν δρόµο τ

ἐπιστροφῆς. Ὁ µικρός Ἰησοῦς, ὅµως, 

Ἰωσήφ καί ἡ Μητέρα Του νά τό ἀ
Τό βράδυ τῆς πρώτης ἡµέρας τ

ὅτι δέν τούς εἶχε ἀκολουθήσει. Ξαναγύρισαν τότε πίσω στά 

ἀναζητῶντας Τον µέ ἀγωνία. Τόν βρ
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΥΠΟ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ 

στό Νόµο, παιδιά, γιά ἄλλη µιά φορά ἡ Παναγία καί ὁ 

ωσήφ ξεκίνησαν τό ταξίδι τους πρός τά Ἱεροσόλυµα γιά τήν γιορτή τοῦ 

µως, τούς ἀκολούθησε καί ὁ δωδεκάχρονος 

ποτασσόµενος στίς διαταγές τοῦ 

Νόµου. Μέ διάθεση προσκυνηµατική καί µέ 

φτασαν στά Ἱεροσόλυµα 

τευθύνθηκαν πρός τό Ναό. Ἐκεῖ 
µειναν προσευχόµενοι κατά τή γιορτή!  

ἡµέρες τῆς 

ποφάσισαν νά 

πιστρέψουν στήν πατρίδα τους. Ἀφοῦ, 

προσκυνητές 

ραν τόν δρόµο τῆς 

µως, ἔµεινε πίσω στά Ἱεροσόλυµα, χωρίς ὁ 

ἀντιληφθοῦν.  

µέρας τῆς ἐπιστροφῆς, λοιπόν, κατάλαβαν 

κολουθήσει. Ξαναγύρισαν τότε πίσω στά Ἱεροσόλυµα, 

γωνία. Τόν βρῆκαν τήν τρίτη ἡµέρα.  



 

 

Μέ ἔκπληξη πολλή Τόν εἶδαν νά κάθεται στό 

ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ, ἀνάµεσα στούς 

διδασκάλους. Νά τούς ἀκούει µέ σεβασµό καί 

προσοχή καί νά τούς ρωτάει, ἐµβαθύνοντας 

σέ ὅ,τι ἔλεγαν ἢ καί θέλοντας νά µάθει κάτι. 

Καί ὅλοι γύρω του νά στέκονται µέ ἀπορία καί 

ἔκπληξη καθώς Τόν ἄκουγαν νά δίνει ταπεινά 

ἀπαντήσεις µέ τόση σοφία!  

Ὁ Ἰωσήφ ἔκπληκτος δέν τόλµησε νά πῇ 

τίποτα. Μόνο ἡ Παναγία µέ µητρική 

τρυφερότητα Τοῦ εἶπε: «Τέκνον, τί ἐποίησας ἡµῖν οὕ
ἔκανες νά δοκιµάσουµε τόσο πόνο, τόση λαχτάρα; Καί 

ἀπάντησε: «Γιατί µέ ἀναζητούσατε; Δέν ξέρατε ὅτι πρέπει νά βρίσκοµαι 

στόν Οἶκο τοῦ Πατρός µου;». Ὁ Ἰησοῦς ἄφησε ἔτσι νά φανε

ἦταν ὁ Πατέρας του, ὁ Θεός! Πώς εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ!  

Παρ’ ὅλα ὅµως αὐτά τά θαυµαστά πού 

ἐπέστρεψε µαζί τους στή Ναζαρέτ, 

αὐτούς καί ἔκανε ὅ,τι Τοῦ ἔλεγαν! Δέν 

ποτέ ἀντιρρήσεις! Δέν θύµωνε ποτέ! 

Μεγάλωσε ταπεινά κοντά τους, µέ 

συνήθιζαν νά κάνουν ὁ Ἰωσήφ καί 

Μελέτη τοῦ Νόµου, προσευχή, καθηµερινή 

ἐργασία, ὡς τήν ἡλικία πού θά ἄρχιζε τό θεῖο ἔργο Του στή γ

τήν Πέµπτη ἐντολή: «Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου». Καί 

ἔδωσε παράδειγµα, γιά νά Τόν µιµηθοῦν ὅλοι οἱ νέοι καί τά παιδιά! 

 Κι ἐσεῖς εἶστε τά στολίδια τῆς οἰκογένειας σας! Ἀ
νά σᾶς καµαρώνουν οἱ γονεῖς σας καί νά σᾶς χαίρεται ὅλο

γίνει ὅµως αὐτό, τί χρειάζεται νά κάνετε στούς γονεῖς σας; Πρέπει νά τούς 

ὑπακούετε! Κι αὐτό γιά τό καλό σας! Ἐκεῖνοι ἔχουν πεῖρα καί ξέρουν τόν 

κόσµο καλύτερα ἀπό σᾶς. Πρέπει νά σᾶς ὁδηγοῦν. Αὐτό ε

τους, γιατί ἔχουν εὐθύνη ἀπέναντι στό Θεό.  

ὕτως;». Γιατί µᾶς 

κανες νά δοκιµάσουµε τόσο πόνο, τόση λαχτάρα; Καί ὁ Ἰησοῦς τούς 

τι πρέπει νά βρίσκοµαι 

τσι νά φανεῖ πώς Ἄλλος 

 

τά τά θαυµαστά πού ἔκανε, 

πέστρεψε µαζί τους στή Ναζαρέτ, ὑπάκουε σ’ 

λεγαν! Δέν ἔφερνε 

ντιρρήσεις! Δέν θύµωνε ποτέ! 

Μεγάλωσε ταπεινά κοντά τους, µέ ὅ,τι 

ωσήφ καί ἡ Παναγία: 

Νόµου, προσευχή, καθηµερινή 

ργο Του στή γῆ. Ἐφάρµοσε 

ντολή: «Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου». Καί ἔτσι 

νέοι καί τά παιδιά!  

Ἀσφαλῶς θά θέλετε 

λος ὁ κόσµος. Γιά νά 

ς σας; Πρέπει νά τούς 

ῖρα καί ξέρουν τόν 

τό εἶναι τό καθήκον 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός τί 

ἔκανε; Γεννήθηκε ἀπό 

ἄνθρωπο, ἀπό τήν Παναγία 

Παρθένο. Ὅλα του τά 

παιδικά χρόνια τά πέρασε 

στή Ναζαρέτ, στό ἐργαστήρι 

τοῦ µαραγκοῦ Ἰωσήφ. Δέν 

εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα νά βγεῖ στό 

δηµόσιο ἔργο του. Ἦταν 

Θεός! Κι ὅµως ὑποτασσόταν 

στήν Μητέρα του καί στόν 

Ἰωσήφ! Πάντα πρόθυµος, 

βοηθοῦσε καί τούς δύο. Μέ 

σεµνότητα καί ἁπλότητα 

παιδική. Χωρίς νά παρα-

πονεῖται καί νά διαµαρτύ-

ρεται. Χωρίς νά ἀποφεύγει 

τά θελήµατα, προβάλλοντας 

σάν ἐπιχείρηµα, ὅτι αὐτός 

ἦταν Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ 

Μεσσίας!  

Ἐξάλλου, οἱ γονεῖς 

σας δέν ζητοῦν µεγάλες 

θυσίες ἀπό σᾶς. Μόνο ἀγάπη 

ζητοῦν! Κι ὅπως ἀπό ἀγάπη 

πρέπει νά ἐφαρµόζετε τό θέληµα το

τούς στενοχωρεῖτε, πρέπει νά ὑπακούετε καί στούς γονε

αἰσθάνεστε χαρά καί εὐχαρίστηση! Θά κάνετε τούς γονε

χαµογελοῦν! Κι ἔτσι ὁ Θεός πάντα θά ε

σας!  

φαρµόζετε τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ἀπό ἀγάπη, γιά νά µήν 

πακούετε καί στούς γονεῖς σας. Καί τότε θά 

χαρίστηση! Θά κάνετε τούς γονεῖς σας πάντα νά 

Θεός πάντα θά εὐλογεῖ ἐσᾶς καί ὅλη τήν οἰκογένειά 

�������� 

Για την Οικογένεια µας 

 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ εὐλογηµένο� γιό� 

τῆ� Παναγία� Μητέρα� σου, Σύ πού 

καταδέχτηκε� νά γίνει� ἄνθρωπο� γιά τη 

σωτηρία τήν δική µα� καί µεγάλωσε� καί 

ἀνατράφηκε� µέσα σέ οἰκογένεια 

εὐλογηµένη καί ἁγία, Σέ παρακαλοῦµε νά 

ἀκούσει� τή δέησή µα� καί νά εὐλογήσει� 

καί τήν δική µα� οἰκογένεια.  

Ἔλα, Κύριε, νά κατοικήσει� καί 

νά µένει� µαζί µα�. Θέλουµε καί Σέ 

παρακαλοῦµε νά γίνει� Σύ ὁ κηδεµόνα� 

καί ὁ σύντροφό� µα�, ὁ καλό� µα� 

σύµβουλο� καί δάσκαλο�, ὁ 

παντοδύναµο� προστάτη� καί βοηθό�.  

∆ῶσε, Κύριε, νά βασιλεύει στό σπίτι µα� 

τό ἅγιο θέληµά Σου. Χάρισέ µα� τήν 

ὁµόνοια, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν 

ἀµοιβαία ἀνοχή καί µακροθυµία, τήν 

ἑνότητα, τήν ὑποµονή καί κάθε ἄλλη 

ἀρετή. Χάριζέ µα� τά ἀγαθά Σου, τά 

πνευµατικά καί τά ὑλικά. Καί ἀξίωσέ µα� 

ἡµέρα καί νύχτα νά δοξάζουµε καί νά 

εὐλογοῦµε µέ εὐγνώµονη καρδιά τό ἅγιο 

Ὄνοµά Σου. Αµήν. 

  


